
קביעת זיהוי אדם והוריו על ידי בדיקות רקמות

ספר חסידים

 מה שמתענין ביום שמת אביהן שהרי דוד התענה על שאול כי קראו אבי וצם על יהונתן ועל אבנר ... דבר אחר דין הוא לפי
שהאב והבן גוף אחד ודין שיצטערו הבנים.

 כי הנה מעשה ברב סעדיה בן יוסף החכם באחד שהלך למדינת הים עם עבדו והוליך עמו ממון גדול ואשתו מעוברת לימים
מת האדון והניח כל הממון והלך העבד והחזיק בנכסיו ויאמר העבד אני בנו

 כשגדל הבן שהולידה שמע שמת אביו הלך לתבוע נכסיו שהחזיק בהם העבד ונתחתן בגדולי הדור והיה ירא הבן לפתוח פיו
 פן יהרגוהו ונתאכסן בבית רב סעדיה והניח לפניו לאכול ולא אכל עד ששם לפניו אלו הדברים נתן לו עצה לדבר אל המלך

וכן עשה

 שלח המלך אחר רב סעדיה לדון דין זה וצוה רב סעדיה להקיז דם זה בספל אחד ודם זה בספל אחר ולקח עצם (לעומת
 עצם) של אבי הבן והניח בספל העבד ולא נבלע הדם ולקח העצם ושם אותו בספל הבן ונבלע הדם בעצם כי הוא גוף אחד

ולקח רב סעדיה הממון ונתנו לבנו שבא

 הרי ראוי לבן שיתעצב ביום מיתת אביו וכן אמר איוב כי לא סגר דלתי בטני ולא אמר בטן אמי שהכל כגוף אחד וכתיב
1ויקלל את יומו, וירמיה כן עשה שלעולם לשנה הבאה באותו יום לא היה שמח לכך יש להתענות ביום שמת אביו.

גמרא נדה

 תנו רבנן שלשה שותפין יש באדם הקב"ה ואביו ואמו אביו מזריע הלובן שממנו עצמות וגידים וצפרנים ומוח שבראשו ולובן
 שבעין אמו מזרעת אודם שממנו עור ובשר ושערות ושחור שבעין והקב"ה נותן בו רוח ונשמה וקלסתר פנים וראיית העין

2ושמיעת האוזן ודבור פה והלוך רגלים ובינה והשכל

ר' בן-ציון מאיר חי עוזיאל

 כל מקום שאין שורת הדין מחייבת האב למזונות ילד זנונים, אין סומכין על בדיקה מדעית של דם הילד בדמיונו לזה של
 האב, שכן קבלה מרז"ל שלשה שותפין באדם: הקב"ה, ואביו, ואמו, אביו מזריע הלובן וכו' אמו מזרעת אודם וכו' והקב"ה

 נותן בו רוח ונשמה (נדה לא), וכל בדיקה מדעית מתבטלת נגד קבלתם הנאמנה של רז"ל שכל דבריהם נאמרו ברוח הקודש,
3ברוך שבחר בהם ובמשנתם.

ציץ אליעזר

 וז"ל שאלתו השניה: ידוע שעל ידי בדיקת סוג הדם אפשר לשלול בודאות שראובן הוא האבא של ילד (אף פעם אי אפשר
שהוא האבא) האם בדיקה ותוצאותיה תופס מקום בדיני התורה עכ"לשיתכן האבא – רק כן לוודא שהוא 

ואשיבנו כדלקמן.

במסכת נדה …

 והכי ראיתי גם בספר שערי עוזיאל … מאד נאמנו דבריו ז"ל. ואם הוא מדבר על החיוב, שעל ידי זה, כפי שכבודו כותב, גם
 , אבל לא על וודאות, ברור אבל שאותו הנימוק ואותו הטעם ישנו גם כאשרשיתכןהבדיקה המדעית מראה רק על ספק 

הבדיקה מראה בודאות על השלילה, באשר כי כל בדיקה מדעית מתבטלת נגד קבלתם הנאמנה של חז"ל. …

 כסניף נוסף לכל האמור יש להוסיף גם זאת, דנראה שהקביעה המדעית בזה על ידי בדיקת סוגי הדם איננה יוצאת על כל
 פנים מגדר השערה של באשר הוא שם. כפי שאנו רואים בהרבה מקרים שמה שהמדע קובע לוודאות כהיום, בעבור זמן מה
 קובעת בעצמה אחרת ומבטלת מה שקבעה בודאות תמול, וזאת לפי ההתפתחות והגילוים החדשים שמגלה לאחר מיכן. והא
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 הרי ידוע דעת גדולי הפוסקים שאין להסתמך ולא לקבוע הלכה על אומדנות הרופאים. וברור שאין זה דומה למה שהרופא
קובע על ידי צילום או ראי שסברי רבנן שבזה כן נותנים לו נאמנות.

 וזהו חוץ ממה שיש עוד לומר, שלפעמים מאיזה סיבה שהיא שקורה בחיים משתנה סוג הדם אצל האחד מהם מכפי שהיה
 מתחילתו, והאם כשמחליפים דם אצל בן אדם, או נותנים לו מנות דם מאחרים, האם על ידי כך לא משתנה סוג הדם אצלו

מכפי שהיה לפני כן? וזהו אולי הסיבה מה שלפעמים לא מזדהה סוג הדם של הבן גם עם סוג הדם של אמו?

 על כן מכל האמור, ובעיקר ממה שביארנו על פי הגמרא בנדה, נראה דבדיקת סוג הדם ותוצאותיה אינו תופס מקום בדיני
4תורה. כדי לקבוע על ידי כן זהות אבהות.

ר' יצחק אייזיק הלוי הרצוג

 לא אכחד כי כמעט בושתי ונכלמתי מדברי כבוד גדלו ... ביחס של ביטול כלפי בדיקת הדם מהבחינה השלילית, כלומר
מבחינת האפשרות שיש לה לברר שאין זה בנו של זה.

 מה שייך לדבר על נאמנות הרופאים בדבר שנתקבל לברור מכל גדולי המדע הרפואי בכל העולם כולו? רז"ל אינם אומרים
 בשום מקום שקיבלו הלכה למשה מסיני שיש בבעלי חיים (כאן חסרים כמה מלים. אולי היה כתוב 'שנולדים מן העיפוש')...

 ואי אפשר היה שימסור כך, הואיל והיום נתברר כשמש בצהרים שאין דבר כזה במציאות. ואולם הם ז"ל קיבלו את הנ"ל
לאמת ובנו הלכות גדולות על ההנחה הזאת, הואיל ואריסטו קבע כך ונתקבל מפי כל החכמים שבעולם.

 ואיזה הבדל גדול בין המדע הרפואי שבימיהם ושבימינו, ובין הקשר שיש בין כל חלקי העולם, כאילו עיר אחת למה שהיה
בימיהם?!

 … חבל שבעוד שהמדע הולך וכובש עולמות ומגלה סודי סודות, אם כי גם הוא טועה לפרקים, אנו בקשר לעניני מדע
 הנוגעים לתורה הקדושה משקעים ראשינו בחול כהעוף הידוע, ותו לא מידי. הכרחי שנעמיד מתוך הישיבות הקדושות,

 מהעילויים שבהם, אנשי מדע בכל מקצוע כזה, ולא נהיה זקוקים לאחרים בענייני פיזיולוגיה, כימיה, חשמל, ובכל הנוגע
5לתורה הקדושה.

ר' עובדיה יוסף

 אחרוני דורינו כיו"ב שלא לסמוך על בדיקת הדם של הבן כדי לקבוע אבהותו של האב, ומהם, [שערי עזיאל, דבר יהושע,
6דברי ישראל, משנה הלכות.] זולת הגריא"ה הרצוג ... שסומך סמיכה מעליא על בדיקת רקמות. ואחרי רבים להטות.

ר' שלמה זלמן אויערבאך

 כתב לי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל: יתכן שדברי חז"ל אינם כ"כ כפשוטם ולא נוגע כלל לסוגי הדם, אך גם בלאו האי טעמא
אין להסתמך על זה. עכ"ל.

 ואמר לי הגאון זצ"ל: שאין להסתמך על בדיקה זו באופן החלטי ובלעדי, אך אפשר להשתמש בה כסניף לדיון, בין לשלילה
ובין לחיוב, עכ"ד. …

 קרה מקרה ששני תינוקות נתחלפו בבית חולים ובבדיקת הוכיחו לא רק איזה תינוק מתאים לאחד הזוגות אך גם שלא יתכן
 שהוא שייך לזוג השני. ואמרו לי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל והגרא"י וולדינברג זצ"ל דאין לסמוך אך ורק על תוצאות הבדיקה

הנ"ל אלא כסניף לדברים אחרים.

 מאוחר יותר כתב לי הגרש"ז אויערבאך זצ"ל: אך אם הבדיקה הזאת מפורסם ומקובל בכל העולם ע"י הרבה נסיונות ברורים
 לדבר אמת וברור, מסתבר שגם מצד ההלכה אפשר לסמוך על זה, עכ"ל. וא"ל הגאון זצ"ל דה"ה לגבי קביעת אבהות,

 (דהיינו לחייב או לפטור אותו מחיוב מזונות – א.ס.א) ע"כ. ואין לטעות ולומר מזה שהגאון זצ"ל התכוון לומר שבדיקה זאת
7יכול להתקבל בהלכה לקבוע אותו כממזר, כל שיש אפשרות רחוקה ביותר שהוא איננו ממזר כגון שהאם זינתה עם עכו"ם.

.קשרשו"ת ציץ אליעזר יג:קד – 4
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ר' יוסף שלום אלישיב

 [על דבר השאלה באחת מעוברת שאמרה לבעלה שהעובר אינו ממנו, ומאיש אחר הוא, ועתה אחר זמן רב שנולדה הבת,
] ....D.N.Aנפשו בשאלתו אי יעשה בדיקת אבהות 

  שמקיזים קצת דם.D.N.Aומאי דמספקא ליה לכת"ר האם כהיום שנתחדשה בחינה לקבוע האבהות של ילד הנקראת 
משניהם ועל ידי זה מתברר אם אמנם הוא אביו או לא, האם יש על האב חיוב לעשות בחינה הנ"ל בבתו.

 הלכה רווחת באשת איש שאומרת על העובר שאינו מבעלה אינה נאמנת [אה"ע סימן ד' סעיף כ"ט] דהתורה לא האמינה
 אלא לאב, ואף איהו לא נאמן אלא בהכרת דבר ברור כמו שכתב רעק"א בתשובה סימן קכ"ח ובתשב"ץ חלק ב' סימן צ"א
 כשהאב אומר שספק אצלו דיבורו אינו כלום וכיון שעברו הרבה שנים ובהלכה הוחזקה כבתו, אין שום זכות להטיל דופי

בבתו ולהתעסק בבדיקות האם היא ממנו או לא.

 [ושוב הביא את דברי האליה רבה והרש"ש, וכתב:] אמנם בעיקר הקושיא של הא"ר, יש לדון הלוא מת אסור בהנאה ואין
 רשות להשתמש בעצם המת בכדי לברר אם הוא בנו, ועיין חתם סופר סימן של"ו יו"ד במוכר גופו שילמדו מ' רופאים חכמת

 הרפואה שזה אסור מדין מת אסור בהנאה ע"ש. ועיין חזון איש יו"ד סימן ר"ח שכתב דאפשר דכיון דאין כאן רק ראיה
 בעלמא ואין זו נמכרת בשכר לא מיקרי הנאה גם יש לדון למה אין כאן ניוול המת, אך אם כן תסוב הקושיא על רב סעדיה

8ועל ספר חסידים המביאו, ויש להאריך בזה, ומכל מקום לפנינו דעת הרש"ש ז"ל בנדון.

 DNAבשנת תשס"ה שאלתי [ר' אברהם סופר אברהם] את הגאון שליט"א [ר' יוסף שלום אלישיב] מה דעתו על בדיקת ה- 
 האם הוא נחשב כסימן מובהק בנושא של עגונה. וענה לי: הלא מסתמכים על טביעת אצבעות וצילום שיניים! ואז שאלתי

9א"כ הבדיקה היא סימן מובהק, וענה לי: כן.

ר' שלמה אבינר

שאלה:

 אדם שהיה נשוי ואב לילדים התגרש מאשתו. לאחר זמן נולד בלבו ספק שמא הילד הקטן שנולד לאשתו לפני הגירושין אינו
 בנו. הלך ועשה בדיקת רקמות, וגילה שאכן כך הדבר, והילד אינו שלו, אלא ממזר. האב אינו מעונין לגלות לאיש שהילד

ממזר, אך רוצה לדעת האם מוטלת עליו חובה לפרסם את הדבר. ואין שמחה כהתרת הספקות.

תשובה:

 לו היו הוכחות הלכתיות שהילד ממזר, היתה אכן מוטלת עליו חובה לפרסם את הדבר כדי לא להכשיל את עם ישראל וכדי
 לא להרבות ממזרים, וזה גם היה מועיל לממזר שתהיה לו זכות חיים כיון שאינו גורם נזק לאומה. וכך המנהג לפרסם את

הדבר בברית מילה של ממזר , ואפילו לקרוא את שמו 'כידור' על-שם הפסוק 'כי דור תהפוכות המה'.
 הרבה מגדולי הפוסקים של דורנו קבעו שבדיקת דם ורקמות ביחס לקביעת אבהות אינה תקפה מבחינה הלכתית; הלא המה

 הג"ר בצמ"ח עוזיאל, הגרא"י וולדנברג, הגרי"מ אהרנברג, הגר"מ קליין ועוד. אם כן, מבחינה הלכתית הילד אינו נחשב
ממזר על פי חבל רבותינו גדולי דורנו אשר מפיהם אנו חיים.

 ולכאורה יש לתמוה, הלא מבחינה מדעית הוא אינו בנו, כיון שהבדיקות האלה מדויקות בהסתברות גבוהה ביותר! אלא
 שענייני הלכה אינם נקבעים על פי קני-מידה מדעיים החומקים מן העין האנושית, ולא ניתנה תורה לא למלאכי השרת ולא

 לבעלי מיקרוסקופ ולא לבעלי טלסקופ; לא יתכן שלפני מאה שנה הילד הזה לא היה ממזר, ועתה הוא נהפך לממזר עקב
 תגלית מדעית. כל התורה ניתנה על פי ראיית בני אדם. כך למשל אות בספר תורה שהיא שלמה למראית העין הינה כשרה

 גם אם במיקרוסקופ אפשר לגלות בה סדק. וכן הילד שלנו הינו כשר, והוא בנו של אביו, כי התורה ניתנה על דעת בני אדם,
על פי עדויות הלכתיות רגילות.

 יתר על כן, גם לדעת רבותינו שפסקו שאפשר לסמוך מבחינה הלכתית על בדיקת דם לקביעת אבהות, כגון הגריא"ה הרצוג,
 הגר"ע הדאיה והגרח"ד רגנשברג, הרי זה רק כדי לקבוע שהאבא אינו אביו של הילד; אך כתב הגרח"ד רגנשבורג שאין בכך

 הוכחה שהילד הוא ממזר, כי אולי הבועל הוא גוי, ואז הילד אינו ממזר כל זמן שהאם אינה מודה בפרוש שהנואף הוא
 יהודי, אלא אם היא שותקת. לכן אין דין האם והבן שווה, כי אף אם ניתן לבדיקה תוקף הלכתי יתכן שתיאסר האשה על

בעלה, כי ברור שהיא זינתה, אך אין זה קובע שהילד ממזר.

 , וכן דייק בספר שמרו משפט נג:ח:ב עמודDNAקובץ תשובות חלק א' סימן קל"ה. ומשמע מזה שבאמת אפשר לקבוע ממזרות על ידי בדיקת 8
קצב.
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 ועוד נימוק שלישי: הרי אין לנו כאן ראייה ממש שראינו במו עינינו, אלא רק "ידיעה בלא ראייה". ידיעה כזו מועילה בדיני
 ממונות, אך לגבי ממזרות קיימת מחלוקת ראשונים אם היא מועילה. לדעת תוס' היא מועילה, אך לדעת המאירי והרמ"ה

אינה מועילה. לכן יש לנו כאן עוד ספק שמצטרף.
מלבד זאת הבדיקה אינה בטוחה לחלוטין, וישנה אפשרות, אמנם קלושה מאוד, של טעות.

10לכן, הילד אינו ממזר, ואין לדבר על דבר זה עם אדם לעולם. וגם אין לעסוק במחקרים הלאה כדי להוכיח שהוא ממזר.

בית הוראה בראשות הר"ש ואזנר

DNAזיהוי הלכתי על פי בדיקת 

א. תיאור הבדיקה והצגת השאלות

 אודות בדיקת הדנ"א, שהיא בדיקת זיהוי אדם שגילו החוקרים לפני כחמש עשרה שנה, וכהיום הרי היא משמשת כאמצעי
 זיהוי בכל המעבדות המשטרתיות והמכונים לרפואה משפטית בארצות המתקדמות, כגון ארה"ב אנגליה וכו', ובקשתם לדעת

את ההתייחסות ההלכתית לבירור זה.

 אכתוב בתמצית את מהות הבדיקה כפי שכבודכם, יחד עם חברכם לעבודה הסבירו את הדברים לפני פוסק הדור מו"ר מרן
הגר"ש ואזנר שליט"א.

הדנ"א הוא חומר כימי ביולוגי אשר מכיל את המידע התורשתי להתפתחות הגוף..1

 הדנ"א אחיד בכל תא גרעיני מתאי הגוף באותו אדם. על כן הוא זהה, למשל, ברקמת עצם, שן, שורש השער או.2
כתמי דם וכו' של אותו אדם.

 הדנ"א משמש לזיהוי בין פרטים שונים, מאחר ואנשים נבדלים זה מזה בדנ"א שלהם, להוציא תאומים זהים, שגם.3
הדנ"א שלהם שווה.

 כדי להשתמש בדנ"א למטרות זיהוי יש להשוות את הדנ"א מחלקי הגופה הנבדקת לדוגמת חומר שידוע שמקורו.4
באדם הנעדר (כגון שער על מברשת או ממחטה שעליו יש נוזל מהאף או פריט לבוש שעליו כתמי דם).

 אם אין חומר שידוע שהוא מאדם הנעדר, יש אפשרות להעזר לצורך זיהוי בדוגמאות דם מהוריו של הנעדר או.5
מצאצאיו. אולם אין המימצאים ע"י בירור זה חותכים בצורה ברורה כמו הבירור שנעשה ע"י חומר מהנעדר עצמו.

 הזיהוי ע"פ בדיקת דנ"א מחייבת מומחיות, הן בצד הטכני (דהיינו, הימצאות כל הכלים הנצרכים לכך והם יקרים.6
 מאד), והן בצד המדעי (רק ליחידים במשטרה זכות לחתום על אישור זיהוי של בדיקה זו). לכן הזיהוי יכול

להיעשות רק ע"י אנשים ומעבדות שמומחיותם בכך, ותוך שימוש בשיטות המקובלות למטרה זו.

 בדיקת דנ"א נעשית בכמה אתרים כדי למנוע טעות. כלומר, כל חומר המופק מגוף האדם מורכב מעשרות חלקיקים.7
 זעירים ולכל חלקיק צורה אחרת. כל חלקיק יש לו זיהוי, כמו א', ב', ג' וכו', ומשווים את החלקיק אשר באות א'
 בין החומר מהנעדר ובין החומר שיש ממנו בביתו, כמו ליחה וכדומה. אם בכמה אתרים הם שווים – כגון א' שוה

 לא', ב' שוה לב', ג' שוה לג' וכו' – וכן סדר מיקומם שווה – דהיינו, שבשניהם הסדר הוא א' ב' ג', שגם הסדר שונה
מאדם לאדם – נתברר עי"ז שהזהות שווה.

כמות האתרים לבדיקה יותאמו לפי דרישת הזיהוי ומימצאי הבדיקות (אם יש ספיקות, מוסיפים לברר עוד אתרים)..8

 כאשר ממצאי הבדיקות מצביעים על אי התאמה בין הגופה הנבדקת לבין הנעדר, הקביעה היא ברורה ומוחלטת.9
ללא ספק, גם אם הבדיקה נעשתה ע"י בדיקת דם מהורים או מצאצאים.

 כאשר ממצאי הבדיקות מצביעים על התאמה, יש לקביעה זו ודאות סטטיסטית, שערכה נקבע על סמך מהות.10
 הדוגמאות להשוואה, כמות האתרים שנבדקו ושכיחות המימצאים באוכלוסיה (ע"פ הסטטיסטיקה אפשרות של טעות

היא בלתי סבירה – אחת למיליון ויותר).

ע"פ כל הנ"ל יש לברר כמה נקודות הלכתיות הקשורות לנושא זה:

האם אפשר על סמך בירור זה לקשר בין חלקי גופה, ולקוברה בקבר אחד?.1

 עם הערות חשובות.פה, ונמצא גם מפההועתק 10
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האם אפשר לזהות גופה על סמך בדיקה זו, ולנהוג דיני אבלות?.2

האם אפשר לקבע ממזרות על סמך אי התאמה בין אב לבן?.3

האם אפשר לקבע יורש או אינו-יורש על סמך בדיקה זו?.4

האם אפשר להוכיח הרשעת אדם במשפט על סמך בדיקה זו?.5

האם אפשר להתיר עגונה מכבלי העיגון על סמך בדיקה זו?.6

ב. מומחיות וזהירות

יש להקדים בזה הקדמה יסודית:

 כל בדיקת זיהוי יש לה השלכות הלכתיות רבות, שאם לא נעשית כדין בזמנה הרי זה בחזקת מעוות לא יוכלו.1
 לתקון. בדיקת זיהוי כוללת כל צורות הזיהוי ע"י הבחנה בצורת הפנים או צורות אחרות. על כן כל בדיקה מעין זו

חייבת להיעשות בשיתוף בית דין המוסמך לכך, ולא על ידי חוקרים או מומחים בלבד.

 בדיקת דנ"א – אף שלפי הסטטיסטיקה הינה בירור גמור, מ"מ מבחינה הלכתית אין לדון בו ממש כודאי, אלא יש.2
לדון האם הוא רוב גמור או רוב סתם, או בגדר סימן מובהק או סימן בינוני או גרוע.

 בדיקת דנ"א – כדי שתהיה אמינה, מצריכה תנאים רבים, כמו: מעבדות מיוחדות, מומחים מוסמכים, כמות האתרים.3
 שבודקים בנעדר וכו'. על כן אין לדון בכל נושא זה אלא על פי בית דין חשוב, או על פי גדולי הדור שבררו

 לעומק אם התנאים נתקיימו, וכן כל נושא לגופו; ואין לעשות השוואות בין פסק לפסק, וכל נידון הוא ספציפי
 לנידון שלפניו. (וצריכים מאד להיזהר שהמעבדה אמינה ועושה עבודה מדוייקת ומבוקרת בקפדנות ושתשובתה

 מבוססת על בדיקה מספר של הרבה אתרים, כי כבר היו מקרים שאנשים ישבו בבית סוהר במשך כמה שנים כאנסים
וכו' עקב אי זהירות בבדיקה, בדיקת מספר קטן של אתרים  או טעות בפיענוח של התוצאה א.ס.א)

 כשעושים בדיקת דנ"א יש להזהר מניוול המת, על כן יש לעשות הבדיקה ע"י ליחה (כגון צואת האף והאוזן).4
היוצאת מגופו. ואם אין אפשרות אחרת, יש לשאול רב מוסמך שיורה האם אפשר לעשות בדיקה זו.

ג. פרטי התשובה

עתה נדון על הנקודות ההלכתיות:

 קבורה: על דבר השאלה האם אפשר על סמך בירור זה לקשר בין חלקי גופה, ולקברה בקבר אחד? – אפשר לעשות•
כן, מאחר ואין בקביעה זו זיהוי של הנעדר, אלא החלטה שהחלקים שייכים לאדם אחד.

 אבלות: על דבר השאלה האם אפשר על סמך בירור זה לזהות גופה, ועל פי זה ינהגו הקרובים דיני אבילות? – יש•
 להבדיל בין נשוי לבין רווק: ברווק אפשר לנהוג דיני אבלות על סמך בירור זה, בין אם הבירור על ידי בדיקת דנ"א

 מאותו אדם שהיא אמינה יותר, ובין אם הבדיקה מהורים או צאצאים. בנשוי, שאם ינהגו דיני אבלות יש לחוש
שיתירו את האשה להינשא, אין לנהוג דיני אבלות אלא על פי הוראת פוסק מוסמך.

 ממזרות: על דבר השאלה האם לקבע ממזרות על סמך אי התאמה בין אב לבנו – אין לקבוע ממזרות על סמך•
 – א.ס.א).18-20בדיקה זו, אף שמבחינה מדעית אי התאמה היא בירור מוחלט (וראה הערות 

 ירושה: על דבר השאלה האם אפשר לקבוע על אדם שהוא יורש או אינו יורש על סמך בדיקה זו? – אם לא ידוע•
 על יורשים לאדם זה, ובא אדם לדרוש את הירושה על סמך בדיקה זו, מכיון שאינו מוציא ממון משום מוחזק אפשר

לסמוך על בדיקה זו, אחר שביררו כפי האפשר שאין ידוע על יורשים לאדם זה בשום מקום.

 אבל אם יש יורשים מוחזקים, ובא אדם ואומר שהוא יורש ללא הוכחות, ורק על סמך בדיקה זו – אי אפשר•
להוציא ממון מהיורשים המוחזקים, דאין הולכים בממון אחר הרוב להוציא ממוחזק.

 ואם אדם מוחזק כיורש, ורוצים לסלקו מהירושה על סמך בדיקה זו, משום שיש אי התאמה בין אב לבן – אי אפשר•
לנשלו מהירושה על סמך בדיקה זו.

 הרשעה: על דבר השאלה האם אפשר להרשיע אדם במשפט על סמך בדיקה זו? – בדיני ישראל אין להוכיח•
 הרשעת אדם על סמך הוכחות, אפילו החותכות ביותר, אלא על פי שני עדים יקום דבר. (ראה רמב"ם ספר המצות



 מצות לא תעשה רצ. חינוך מצוה פב. יד רמה סנה' לז ע"ב. וראה ברמ"א אהע"ז סי' מב סע' ד דבמקום שצריכים
11עדות "אין הולכים בזה אחר אומדנות והוכחות" – א.ס.א).

 עגונה: על דבר השאלה האם אפשר להתיר עגונה מכבלי העיגון על סמך בדיקה זו? – התרת עגונה ניתנה לבית דין•
 מוסמך בלבד, כפי ראות עיניו בנידון שלפניו. מ"מ באופן כללי יש להבדיל בנידון זה בין בדיקת דנ"א, שיש התאמה

 בגוף האדם מעצמן לעצמו, לבין התאמה בין גוף האדם הנעדר לבין הוריו וצאצאיו. בדיקה בגוף האדם מעצמו
 לעצמו הינה יותר מגדר סימן בינוני, וקרובה לסימן מובהק. אמנם אין לסמוך אך ורק על בדיקה זו, אלא אם כן יש

 רגלים לדבר וצדדים נוספים עפ"י הלכה. אבל בדיקת דנ"א, שבה נעשית התאמה בין גוף הנעדר ובין הוריו או
צאצאיו, אינה יותר מסימן בינוני בלבד.

 סיכום: לסיכומו של ענין אנו חוזרים שוב ומדגישים שכל הנכתב לעיל הוא באופן כללי מאד, ואסור בהחלט לדון עפ"י זה
אלא כל נושא חייב להיות נידון לגופו של ענין ע"י בית דין מוסמך.

כל הנ"ל נכתב ע"פ דעתו של מו"ר מרן הגר"ש ואזנר שליט"א

כמו כן הדברים אושרו ע"י הגר"נ קרליץ שליט"א

12הרב משה קליין

ר' חיים דוד רגנשברג

 ולפי מה שבארנו הסימן של טביעת האצבעות וכן בדיקת הדם יוצאים מגדר אומדנא או השערה. כי לכל אדם קוים
 ושרטוטים ספציפיים, ועדיין לא מצאו בעולם שני אנשים שרשמי אצבעותיהם דומות. וכן ההנחה המדעית שהדם הנוזל
 בעורקי הילד הוא מאותו סוג הדם של יולידיו, הוא חוק טבעי שאין בו יוצא מן הכלל. ולפיכך הוכחות כאלו הן ודאות

 חלוטות שאפילו אם יהיו עדויות נגדן נכריע את הכף כמותן והעדים יהיו בעינינו כשקרנים. כי כל דבר המתקיים באין יוצא
 מן הכלל אין עדים נאמנים נגדו. כדאיתא בכתובות טז. סהדי שקרי נינהו. וכן איתא בבכורות כח: ביחס למומין שכולן

13משתנין לאחר שחיטה, ועדים העידו שלא נשתנו, שקרנים המה בעינינו.

ר' זלמן נחמיה גולדברג

 [המשרד] הרפואי הראשי של מדינת ניו יארק זיהה בחודש תמוז על פי בדיקת דנ"א, חלק מעצמות הצלעים של מר א.,
 בגודל של שבעה סנטימטר מרובע, שכבר נמצאו בסוף חודש תשרי. והיינו שהושוו הדנ"א מהעצמות לדנ"א של אביו ואמו

של מר א. ולפי הסטטיסטיקה, הסיכוי שיש אחר עם דנ"א זה הוא פחות מאחד במאה ושבעים וארבעה מיליון (
174,000,000.(

 ונראה שיש לסמוך ולהתיר עגונה על פי בדיקת דנ"א, שלענ"ד נראה פשוט שבדיקה זו נחשב כסימן מובהק, וראיתי שחכם
 אחד כתב שאין ראיה, שאולי יש הרבה שיש להם אותו דנ"א, ומה שהמומחים אומרים שאפשרות כזאת הינו פחות ממספר

 ), אומר החכם שהמומחים לא בדקו כל כך הרבה אנשים שהם הרבה יותר מכל אנשים שבתבל מימות174,000,000הזה (
אדם הראשון עד ימינו, אלא שבדקו למשל מליון אנשים, ומזה שפטו שכך הוא גם בכל השאר שלא בדקו.

 ולענ"ד אף על פי כן סומכין על זה, תדע שסומכין על תביעת עין מכח ההנחה שאין פרצופיהן של אנשים דומים זה לזה,
 ויש לשאול מהיכן יודעין שאין פרצופיהן שווים, וכי נסעו בכל העולם ובדקו כל האנשים וראו שאין איש שאחד דומה

 לשני? אלא על כרחך שסמכו על כך שרואים הרבה אנשים, וכל מי שאנו רואים אינו דומה להשני, וע"כ אין זה אלא שכך
ברא הקב"ה בריאתו שיהיו פרצופיהם שונים זה מזה. ...

 על כל פנים גם ענין דנ"א הוא מגדלותו של הקב"ה, שאף שנברא אדם יחידי, עם כל זה יש לכל איש ואיש דנ"א בצורה
אחרת משאר אנשי העולם. …

 דנ"א הוא כמו פרצוף האדם שגדלותו של הקב"ה עשה שלא יהיה דומה לשני, כן גם דנ"א, וכן טביעת אצבעות של אדם,
14וצילום שיניו, וכן צילום של אדם … ומכל זה נראה שיש לסמוך להתיר על סמך בדיקת דנ"א.

עיין משמרת חיים סוף סימן ל"ו עמודים קמב-מג מד"ה וזה שהזכרנו שמצדד לומר שאכן שייך שתועיל בדיקה אף בדיני נפשות.11
הועתק מנשמת אברהם.12
.קשרמשמרת חיים סימן ל"ו עמוד קמב ד"ה ולפי מה שבארנו – 13
 ; השגת חברי כוללקשר. ועיין שם השגת ר' אליהו לוין עמוד תקכג – קשרישורון כרך י"ב (ניסן תשס"ג) עמוד תקטו ד"ה והנה, כל זה כתבתי – 14

.קשר; ותשובת רזנ"ג עמוד תקל – קשרחו"מ עמוד תקכה – 

http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=46420&pgnum=528
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=46420&pgnum=523
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=46420&pgnum=521
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=46420&pgnum=513
http://hebrewbooks.org/pdfpager.aspx?req=10057&pgnum=136


 ח.ג.ר.: נתחיל ממה שזיהו שני עצמות של בעלה מ.ר., אחד מהכתף ואחד מהצלע, על ידי בדיקות דנ"א. ולענ"ד נראה פשוט
 שבדיקה זו נחשב כסימן מובהק, וראיתי שחכם אחד כתב שאין ראיה, שאולי יש הרבה שיש להם אותו דנ"א, ומה

 ), אומר החכם שהמומחים לא בדקו7,500,000,000,000,000שהמומחים אומרים שאפשרות כזאת הינו פחות ממספר הזה (
 כל כך הרבה אנשים שהם הרבה יותר מכל אנשים שבתבל מימות אדם הראשון עד ימינו, אלא שבדקו למשל מליון אנשים,

ומזה שפטו שכך הוא גם בכל שאר שלא בדקו.

 ולענ"ד אף על פי כן סומכין על זה, תדע שסומכין על טביעת עין מכח ההנחה שאין פרצופיהן של אנשים דומים זה לזה,
 ויש לשאול מהיכן יודעין שאין פרצופיהם שווים, וכי נסעו בכל העולם ובדקו כל האנשים וראו שאין איש שאחד דומה

 לשני? אלא על כרחך שסמכו על כך שרואים הרבה אנשים, וכל מי שאנו ראוים אינו דומה להשני, וע"כ אין זה אלא שכך
15ברא הקב"ה בריאתו שיהיו פרצופיהם שונים זה מזה. …
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